
besedilo in fotografije Zavod Marianum Veržej, Čebelarstvo Tigeli - Čebelarski muzej,  
TND Razkrižje, Terme Banovci. izdal Center DUO Veržej. 

založil Zavod Marianum Veržej. oblikoval . naklada 4.000 izvodov. november 2019.

12. Razstava slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic Petra 
Gojkoviča, v Puščenjakovi dvorani Centra DUO Veržej 

Razstava je na ogled od 6. 12. 2019 do 2. 2. 2020 
≈ ob delavnikih od 9.00 do 15.00 ure, 

≈ ob sobotah od 9.00 do 12.00 ure (nedelja po dogovoru)
26.-31. 12. 2019

≈ vsak dan od 9.00 do 15.00 ure
25. 12. 2019, 1. in 2. 1. 2020 – zaprto

Zavod Marianum Veržej ≈ Puščenjakova ulica 1 ≈ 9241 Veržej 
051 654 778 (TIC Veržej) ≈ center.duo@marianum.si ≈ www.marianum.si

3. Razstava Medenih hišk v Čebelarstvu Tigeli - 
Čebelarski muzej 

od 9. 12. 2019 do 6. 1. 2020
≈ vsak dan od ponedeljka do sobote od 12.00 do 17.00 ure

≈ ob nedeljah in praznikih po predhodnem dogovoru
24. in 25. 12., 31. 12. 2019 in 1. 1. 2020 - zaprto

Čebelarstvo Tigeli ≈ Kolodvorska 33 ≈ 9241 Veržej ≈ 031 761 680 (Dragica)  
jozef.tigeli@gmail.com ≈ www.cebelarski-muzej.si

22. sezona uprizoritve predstave Božična noč  
pri Ivanovem izviru na Razkrižju

≈ na sveti večer, v torek, 24. 12. 2019 ob 19. uri  
(takoj po predstavi polnočnica v bližnji romarski  

cerkvi Sv. Janeza Nepomuka),
≈ v soboto, 4. 1. 2020 ob 18. uri

TND Razkrižje, TIC Razkrižje ≈ Šafarsko 42 ≈ 9246 Razkrižje  
02 584 99 12 ≈ 041 878 448 ≈ tic@razkrizje.si ≈ www.razkrizje.si

Jubilejna 20. Božična vas v naselju Banovci
☞ je na ogled od 13. 12. 2019 do 5. 1. 2020. 

Dogajanje pri gasilskem domu Banovci
≈ 13. 12. 2019 ob 18. uri

Slavnostni prižig luči in otvoritev jaslic 
≈ 21. 12. 2019 ob 18. uri

Predstava Božična zgodba (TND Razkrižje)
≈ 22. 12. 2019 ob 14. uri

Božični pohod (štart izpred GD Banovci)
≈ 26. 12. 2019 ob 18. uri 

Božični koncert 

Dogajanje v Termah Banovci
≈ 25. 12. 2019 ob 14. uri

Božični bazar z otroško gledališko predstavo  
(gledališče KUKUC, Snežna vila) in obiskom Božička

PGD Banovci in vaščani Banovcev ≈ Banovci 19 ≈ 9241 Veržej 
Terme Banovci d.o.o. ≈ Banovci 1a ≈ 9241 Veržej 

02 513 14 65 ≈ www.terme-banovci.si ≈ terme.banovci@terme-banovci.si

12. Razstava slovenskih jaslic, 
otroških jaslic in jaslic  
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12. RAZSTAVA SLOVENSKIH JASLIC, OTROŠKIH JASLIC  
IN JASLIC PETRA GOJKOVIČA
V času družinskih praznikov je v Rokodelskem centru 
Veržej še posebej praznično. Letošnjo, 12. Razstavo slo-
venskih jaslic, na poseben način bogatijo jaslice Petra 
Gojkoviča, ki ustvarja jaslice iz lesa. Za popolno podobo 
božične noči poskrbijo še ostali jasličarji in rokodelci s ce-
lotne Slovenije ter otroci osnovnih in srednjih šol ter vrt-
cev, ki sodelujejo na natečaju, ki ga vsako leto razpišemo. 
Skupno je na ogled vsako leto postavljenih čez 60 jaslic.
Peter Gojkovič živi in dela v Spuhlji pri Ptuju. Prvič je pri-
jel dleto v roke leta 2003 in od takrat naprej sta neraz-
družljiva. Je samouk. S svojimi kiparskimi izdelki sodeluje 
na številnih razstavah in kolonijah. Prve jaslice je izdelal 
leta 2010 in že takrat tudi gostoval na razstavi v Veržeju. 
Moto ki ga spremlja pri delu je, da naj izdelki govorijo 
sami zase – prepričani smo, da boste s pogledom na ja-
slice opazili, da je njegovo ustvarjanje njegova duša.

3. RAZSTAVA MEDENIH HIŠK V ČEBELARSTVU TIGELI
Ob obisku Čebelarstva Tigeli si boste v teh lepih pra-
zničnih dneh skupaj z družino ali prijatelji lahko ogledali 
pravo čudo iz medenih hišk. V soju božičnih lučk si boste 
tako polepšali božično pravljico z medenimi dobrotami. 
Ne skrbite, če boste videli majhne hiške, v očeh vaših 
otrok bodo zelo velike.

JUBILEJNA 20. BOŽIČNA VAS V BANOVCIH 
V skritem kotičku med prleškimi polji se bo majhna va-
sica Banovci že 20. jubilejno leto odela v pravo božično 
vas. Sprehodili se boste lahko skozi praznično okrašeno 
vas in občudovali razstavo božičnih jaslic vaščanov, ki jih 
pripravljajo na svojih dvoriščih. Prijazno vas bodo sprejeli 
in vas povabili, da se okrepčate pri gasilskem domu in se 
podružite z njimi. V Termah Banovci vas bodo razvajali 
s toplimi napitki in hišnimi sladicami. Prisluhnili boste 
lahko božičnemu koncertu ter ob pogledu na prasketa-
joč ogenj v kaminu pozabili na vsakdanje skrbi, nato pa 
se ogreli v prijetni termalni vodi in občutili skrivnosti v 
prleškem svetu savn.
Prepustite se skrivnostnemu čaru »veselega decem-
bra« in doživite pravo zimsko pravljico.

22. BOŽIČNA NOČ 2019 NA RAZKRIŽJU 
Predstavo Božična noč, bomo v organizaciji Turistično 
narodopisnega društva Razkrižje, uprizorili že 22. sezono 
zapored. 
Izvedba predstave predstavlja tehnično zelo zahteven 
projekt, ki je umeščen v čudovito naravno okolje ob Iva-
novem izviru. Poleg ustrezne scenske postavitve, ki se po 
terenu strmo dviga, je poskrbljeno za ustrezno kostu-
mografijo igralcev, osvetljavo in ozvočenje. V predstavi 
sodelujejo tudi pevci mešanega pevskega zbora Župnije 
Razkrižje in učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkriž-
je. Skupaj s tehničnim osebjem v predstavi sodeluje okrog 
120 ljudi. Velika dodana vrednost v predstavi, so pevske 
sposobnosti vseh glavnih igralcev, ki del svojih vlog tudi 
odpojejo. Šestdesetminutna predstava poteka zelo dina-
mično. V šestih slikah se predstavijo prizori po svetopi-
semskem izročilu Kristusovega rojstva, ki mu ustvarjalci 
sledijo z veliko natančnostjo: Angel Gabriel obišče Ma-
rijo, Marija obišče sorodnico Elizabeto, Potovanje Jožefa 
in Marije v Betlehem, Iskanje prenočišča, Namestitev v 
štalici ter Rojstvo in prihod Svetih treh kraljev.
Z namenom, da bi vam obogatili praznične dni, vas pri-
jazno vabimo na ogled predstave Božična noč. Za ogled 
predstave ne zaračunavamo vstopnine, veseli pa bomo 
vsakršnega prostovoljnega prispevka.


